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«ΠΑΚΕ-Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση 
 
Στον Ανοιχτό διαγωνισµό "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ" (ΠΑΚΕ) υποβλήθηκαν συνολικά 7 προσφορές. για τις 
ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές: 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 

Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδος 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας 

Περιφέρεια Κρήτης 

Περιφέρεια Ηπείρου, Ν. Κέρκυρας, Ν. Λευκάδας 

Περιφέρειες Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος, 
Νοµοί Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 

 
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι δεν υποβλήθηκε προσφορά για την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.  
Εκ µέρους του ΟΕΠΕΚ προκρίθηκε η προσφυγή στο άρθρο 25 1) α) του Π.∆. 
60/2007, που προβλέπει τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης, σε συνεννόηση και µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση και κατόπιν σχετικής 
έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του (αρ. Απόφασης 7/3-3-2011). 
 
Η συγκεκριµένη νοµική λύση βασίζεται στη διαίρεση του διαγωνισµού σε 
γεωγραφικές περιοχές και στην απόσπαση της περιοχής «Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» από τον υπόλοιπο διαγωνισµό χωρίς 
ωστόσο να διασπάται η ενότητα του διαγωνιστικού αντικειµένου και χωρίς να 
θίγεται ο σκοπός και η ορθή υλοποίηση του έργου. 
 



Εν προκειµένω, ο ΟΕΠΕΚ, σε συνέχεια της ληφθείσας από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο απόφασης εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση απευθυνόµενη στα 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της χώρας και περιγράφοντας αδροµερώς τη διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί. 
 
Ι. Γενική περιγραφή διαδικασίας διαπραγµάτευσης 
 
Κατά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, ο ΟΕΠΕΚ έχει τη δυνατότητα να 
προχωρήσει µε τους προσφέροντες σε διαβουλεύσεις επί των προτάσεών 
τους. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ενεργεί ευέλικτα, ακολουθώντας τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς και τις αρχές που διέπουν τις 
δηµόσιες συµβάσεις (πχ διαφάνεια, ίση µεταχείριση κλπ) και τις αρχές της 
καλής και χρηστής διοίκησης.  
 
ΙΙ. Προϋποθέσεις και στάδια διαδικασίας διαπραγµάτευσης  
 
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε όσους πληρούν τους όρους του 
άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α της ∆ιακήρυξης, υπό τον τίτλο «∆ικαίωµα 
Συµµετοχής». Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν προσφορά κατά 
τους όρους της ∆ιακήρυξης σε προθεσµία δέκα εργασίµων ηµερών από την 
ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης. 
Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί απ΄ ευθείας µε όσους προσφέροντες 
υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και αφορά 
τόσο στις τεχνικές όσες και τις οικονοµικές τους προσφορές, σε διαδοχικά και 
διακριτά στάδια. 
 
Ο ΟΕΠΕΚ διατηρεί το δικαίωµα απόρριψης των προσφορών που δεν 
διασφαλίζουν την προσήκουσα εκτέλεση του έργου και το δηµόσιο συµφέρον. 
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